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Łatwa w użyciu szpachla cementowa do wygładzania nierówności oraz 
zasklepiania otworów i wyrw. Do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
 
Przeznaczenie: 
Szpachla do ścian i dużych powierzchni może służyć jako gładź szpachlowa 
na wszystkich podłożach mineralnych, do naprawiania i wypełniania otworów 
i wyrw oraz zasklepiania pęknięć wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ponadto 
przydatna jest do montażu uchwytów, majsterkowania i modelowania.  
 
Materiał: 
Szpachla do ścian i dużych powierzchni jest wysokogatunkową szpachlą i gładzią szpachlową. Jest 
materiałem na bazie cementu, wodotrwałym, spełniającym wymagania niskiej zawartości chromianów normy 
TRGS 613. 
 
Sposób użycia: 
Wsypać 1 kg szpachli do ścian i dużych powierzchni do około 0,2 l czystej wody i stale mieszać za pomocą 
kielni lub wiertarki aż do uzyskania homogenicznej masy o konsystencji pasty. Bezzwłocznie po zarobieniu 
nałożyć za pomocą kielni lub szpachelki. Łączenia wyrównać za pomocą mokrego pędzla. Należy rozrobić 
tylko tyle materiału, ile zdąży się nałożyć w ciągu około 2 godzin. Gdy szpachla stwardnieje, można ją 
kołkować. 
 
Nie nakładać przy temperaturze powietrza i podłoża wynoszącej poniżej +5 °C. Świeżą szpachlę należy 
chronić przed zbyt szybką dehydratacją (np. wskutek przeciągu i nasłonecznienia), mrozem i opadami. 
 
Czas nakładania i utwardzania: 
Czas zużycia w temperaturze +20 °C wynosi około 2 godzin. Do całkowitego stwardnienia szpachli 
wymagane jest około 1 dnia na każdy mm grubości warstwy. 
 
Zużycie: 
Na każdy milimetr grubości warstwy i m² powierzchni wymagane jest około 1,4 kg suchej zaprawy. Zużycie 
może być różne zależnie od właściwości powierzchni i grubości powłoki. 
 
Podłoże: 
Podłoże musi być twarde, nośne, czyste oraz wolne od tłuszczu i pyłu. Usunąć luźne, nietrzymające się 
dobrze części. Nakładać na zwilżone podłoże. Silnie chłonne powierzchnie należy zagruntować emulsją 
przyczepną PROBAU. 
 
Składowanie: 
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Skład: 
Cement, kruszywa mineralne, dodatki 
 
Forma dostawy: 
Torba 5 kg lub 10 kg 
 
 
 
 
Uwaga: 
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Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. 
 
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 
 
Ten produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. W związku z tym należy chronić skórę 
i oczy. Zanieczyszczone miejsca przemyć dokładnie wodą. W przypadku dostania się do oczu niezwłocznie 
zwrócić się do lekarza. Więcej informacji zawiera nadruk na worku. 
 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
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